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Termíny plánovaných zasedání 
 

 14. června 2018 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 1. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO; 

 26. října 2018 od 9:30 hodin (Rytířská):  
3. zasedání Výkonného výboru; 

 20. listopadu 2018 od 10:00 hodin (Černínský 
palác): 2. plenární zasedání České komise pro 
UNESCO; 

 14. prosince 2018 od 9:30 (Rytířská): 4. zasedání 
Výkonného výboru. 

 
Výkonný výbor  
 
Dne 18. května 2018 se uskutečnilo zasedání 
Výkonného výboru. Výkonný výbor vyslechl zprávu  
o průběhu a výsledcích 204. zasedání Výkonné rady 
UNESCO, projednal formální ustavení Klubu 
UNESCO Kroměříž, vyslechl informaci o činnosti Sítě 
přidružených škol UNESCO a udělených záštitách. 
Výkonný výbor rovněž připravil nadcházející první 
letošní plenární zasedání České komise pro UNESCO, 
které se uskuteční dne 14. června 2018 v Černínském 
paláci.  
 
Poznej světové dědictví UNESCO 2018 
 
Výstava fotografií světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. 
Mileny Blažkové se v červnu představí v prostorách 
Zadní synagogy v Třebíči, v centru Člověka v tísni 
v paláci Langhans v Praze a na státním zámku 
v Mníšku pod Brdy. Kolekce představuje unikáty 
Slovenska, Švýcarska, rakouského Salcburku, Číny  
a řady zemí jihovýchodní Asie. Na zámku v Mníšku 
pod Brdy je od začátku června umístěna kolekce 
fotografií českých a slovenských památek zařazených 
na Seznam světového dědictví, která byla připravena 
speciálně ke stému výročí vzniku Československé 
republiky. Výstava zde zůstane až do konce července,  
 

a poté se přestěhuje do Brna. Více informací  
a harmonogram letošního ročníku lze získat na webové 
stránce společnosti MEDIA IN.  
 
České poklady UNESCO 
 
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism vydala 
nového průvodce pod názvem České poklady UNESCO. 
Průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích 
(čeština, angličtina, němčina a francouzština). Na jeho 
vzniku se podíleli členové České komise pro UNESCO, 
pod jejíž záštitou byl průvodce také vydán. Průvodce 
informuje o hmotném i nehmotném kulturním dědictví 
zapsaném na příslušných seznamech UNESCO,  
o biosférických rezervacích a geoparku UNESCO 
nacházejících se na území našeho státu. Elektronické 
verze publikace jsou k dispozici na webových stránkách 
www.czechtourism.cz a www.czechtourism.com.  
 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 
2018 
 
Dne 31. května 2018 v Lidicích a 1. června 2018 
v Národním zemědělském muzeu v Praze se koná 
vernisáž letošního 46. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy LIDICE. Na výstavě lze zhlédnout 
oceněné práce dětí z 67 zemí světa na téma VODA. 
Výstava se koná pod záštitou České komise pro 
UNESCO. Více informací o ní lze získat na webových 
stránkách www.mdvv-lidice.cz.  
 
Výtvarná, literární a fotografická soutěž Klubu 
ekologické výchovy 
 
Dne 4. června 2018 se v prostorách Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy koná slavnostní 
vyhlášení výsledků XXI. ročníku výtvarné soutěže, XVI. 
ročníku literární soutěže a VIII. ročníku fotografické 
soutěže Klubu ekologické výchovy, letos na téma „Lípa 
– národní strom: propagujeme turistiku v regionu, ve 
městě a v obci“. Více informací o poslání a projektech 
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Klubu ekologické výchovy a soutěži lze získat na 
webových stránkách www.kev.ecn.cz.  
 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 4. června 2018 se uskuteční slavnostní vyhlášení 
vítězek letošního 12. ročníku programu UNESCO – 
L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ v České republice. Dvě 
vítězky z celkem 58 přihlášených uchazeček obdrží 
250 tisíc Kč na realizaci vědeckovýzkumného 
projektu v oblasti věd o živé či neživé přírodě. 
Smyslem programu je pomoci ženám v jejich vědecké 
kariéře. Více informací lze získat na webové stránce 
www.prozenyvevede.cz.    
 
UNESCO rovněž uveřejnilo výzvu k předkládání 
nominací na Mezinárodní cenu v rámci programu 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ za rok 2019. 
Cena bude udělena pěti významným ženám – 
vědkyním, které působí v oblasti fyziky, matematiky a 
výpočetní techniky. Každá z nich obdrží ocenění ve 
výši 100 tisíc EUR za významný přínos k rozvoji 
vědeckého výzkumu. Ceny budou uděleny na 
slavnostním vyhlášení v březnu 2019 v Paříži. 
V rámci programu L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve 
vědě“ bylo od jeho počátku v roce 1998 oceněno již 
102 významných vědkyň, z nich tři jsou držitelkami 
Nobelovy ceny. Vědecká komunita z celého světa 
může nominovat své kandidátky nejpozději do  
29. června 2018 prostřednictvím webové stránky 
www.forwomeninscience.com.  
 
Úmluva o ochraně nehmotného kulturního 
dědictví 
 
Ve dnech 4. až 6. června 2018 se v Paříži koná  
7. zasedání Valného shromáždění smluvních stran 
Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví. 
Cílem tohoto zasedání je stanovit strategické cíle pro 
další provádění Úmluvy a zvolit členy Mezivládního 
výboru na ochranu nehmotného kulturního dědictví. 
Více informací o zasedání lze získat na webové 
stránce: www.ich.unesco.org.  
 
Světový den životního prostředí 
 
5. červen je Světovým dnem životního prostředí. 
Tématem letošního roku je boj s plastovým odpadem. 
Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že 
poselství letošního Světového dne životního prostředí 
je jednoduché: nepoužívejte plastové obaly na jedno 
použití; nepoužívejte to, co nelze recyklovat. Světový 
den životního prostředí se připomíná od roku 1974 a 
jeho smyslem je zvýšit povědomí o odpovědnosti 

všech za ochranu životního prostředí. Více informací 
lze získat na webové stránce: 
www.worldenvironmentday.global.  
 
Mezinárodní hydrologický program 
 
Ve dnech 11. až 15. června 2018 se v Paříži koná  
23. zasedání Mezivládní rady Mezinárodního 
hydrologického programu UNESCO, která odpovídá za 
plánování, stanovování priorit a dohled nad plněním 
Programu. Radu tvoří 23 zástupců členských států 
UNESCO volených Generální konferencí UNESCO. 
Více informací o zasedání lze získat na webové stránce 
Programu. Zástupci Programu se rovněž aktivně 
zúčastní první mezinárodní konference o „vodní 
bezpečnosti“, která se koná ve dnech 17. až 20. června 
2018 v Torontu. Více informací lze získat na webových 
stránkách konference.  
 
Program UNESCO „Informace pro všechny“ 
 
Ve dnech 20. a 21. června 2018 se v Paříži koná  
10. zasedání Mezivládní rady Programu UNESCO 
„Informace pro všechny“. Mezivládní rada bude 
hodnotit pokrok v provádění cílů Programu, projedná 
možnosti jeho rozšíření a získání finančních prostředků 
na jeho projekty, stanoví oblasti vyžadující další 
mezinárodní spolupráci, podporu většího zapojení 
členských států do Programu a stanoví cíle pro další 
období provádění. Více informací lze získat na 
webových stránkách Programu.  
 
Výbor pro světové dědictví 
 
Ve dnech 24. června až 4. července 2018 se v Bahrajnu 
koná 42. zasedání Výboru pro světové dědictví. Výbor 
tvoří zástupci 21 členských států Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví. Výbor 
hodnotí stav památek zapsaných na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví, rozhoduje 
o zapsání nových památek na tento Seznam a zabývá se 
dalšími aspekty souvisejícími s prováděním Úmluvy. 
Více informací o zasedání lze získat na webové stránce: 
www.whc.unesco.org. 
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